
Felhasználási útmutató

Felületelôkészítés, felhordás: Pasz tell szí nek ki ke ve ré sé nél a Supralux fal fes ték szí ne zôt elô ször a 
szí nez ni kí vánt fes ték kis ré szé vel ke ver jük össze, majd ez zel a ke ve rék kel szí nez zük be a tel jes 
mennyi sé get. A fes ten dô fe lü let, a fes ték és a le ve gô hô mér sék le te ér je el a +10 °C-ot. A még ned ves 
ál la po tú anyag vi zes mo sás sal el tá vo lít ha tó a fes tés hez hasz nált esz kö zök rôl. A szí ne zôt tar tal ma-
zó tu bust hasz ná lat után a ku pak rá csa va rá sá val zár juk le. Ön ma gá ban szí nes fal fes ték ként nem 
hasz nál ha tó. Hasz ná la tát vi zes, disz per zi ós fes té kek szí ne zé sé re ma xi mum 5%-os mennyi ség ben, 
mész szí ne zé sé re ma xi mum 3%-os mennyi ség ben ja va sol juk. En nél több szí ne zô hoz zá a dá sa ese tén 
a szí ne zett, disz per zi ós fes ték tu laj don sá gai je len tôs mér ték ben mó do sul hat nak.

Gyakorlati információk

 Felépítés:  Vi zes kö tô a nyag bá zi sú, ki vá ló mi nô sé gû pig men te ket és töl tô a nya-
gokat tar tal maz.

 Sû rû ség, g/li ter:  1190–1520 
 Ki sze re lés: 100 g tubusokban.
 Tárolás:   +5 és +30 °C kö zöt ti hô mér sék le ten, fe dett, zárt, köz vet len nap-

fény tôl és su gár zó hô tôl vé dett he lyi ség ben az MSZ 13910 sze rint. 
A ter mék fagy ve szé lyes!

 Minôségmegôrzési idô: Elô í rás sze rû tá ro lás ese tén 24 hó nap.
 Színválaszték: Kül- és bel té ri szí nek: bar na, fe ke te, ok ker, zöld, kék.
 Beltéri színek: narancs, sárga, piros.
 Hígítás, eszközök tisztítása: Csapvízzel.
 Tûzveszélyességi fokozat:  Nem tûzveszélyes!



  Supralux Falfesték színezô
  
  VizeS diSzperzióS FeSTéKeKHez a Gyönyörû SzíneK 
  eléréSéHez HaSználHaTó SzínezôpaSzTa. 

 leírás:  Vi zes disz per zi ós fes té kek és mész szí ne zés re al kal mas szí ne zô pasz ta.

 Kültéri színek:   okker, barna, fekete, kék, zöld

 Beltéri színek:   narancs, sárga, piros   

 Tulajdonságok:   •  ki vá ló össze fér he tô ség vi zes disz per zi ós fes té kek kel
  •  könnyen homogenizálható
  •  nagy színezôerô


